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ABSTRAKT 

V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány 
jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem 
vysílaných horizontálních zpráv GOOSE.  

Další část práce je věnována testerům ochran a jejich využití v testování komunikace 
v rozvodnách podle IEC 61850.  

Poslední částí je praktická ukázka použití testeru a softwaru pro monitorování komunikace 
na síti a měření reakce zařízení ovládaného pomocí GOOSE zpráv. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  IEC 61850; GOOSE; testování komunikace;  IEDScout; horizontální 
komunikace 
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ABSTRACT 

This thesis contains an overview of a new standard IEC 61850. Parts of the standard are 

described particularly. More space is devoted to the analysis of communication in substations and 

to features of horizontal GOOSE messages. 

The other part is devoted to testers of protection and their use in testing of communication in 

substations according with IEC 61850. 

The last part is a practical example of using the tester and software for communication 

network monitoring and measurement of reaction of the system which is controlled with GOOSE 

messages. 

 

KEY WORDS:  IEC 61850; GOOSE; testing communication; IEDScout; horizontal 

communication 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
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GOOSE – generická objektově orientovaná událost (Generic Object Oriented Substation 
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IED – inteligentní elektronické zařízení (Intelligent Elektronic Devices) 

LN – logický uzel (Logical Node) 
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SCSM – mapování specifických komunikačních služeb (Specific Communication Service 

Mapping) 
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1 ÚVOD 
Elektrická energie je energie, která se velmi dobře přeměňuje na jiné druhy energie, např.: 

tepelnou, kinetickou nebo světelnou. Proto se stala pro dnešního moderního člověka 
nepostradatelnou součástí každodenního života. 

Aby však toto platilo je nutno elektrickou energii distribuovat ke spotřebitelům. Cesta od 
výrobny ke koncovému spotřebiteli je dlouhá a mohou na ní nastat spousty problémů, které by 
zabránily, aby si spotřebitel mohl užívat výhod, které z dodávky vyplývají, např.: osvětlení, 
tekoucí voda, cesta MHD a využívání dalších elektrických spotřebičů, které zpříjemňují život.  

Rozvodné stanice v této cestě zaujímají pozici směrovače, který určuje, odkud bude 
elektrická energie odebírána. Pokud v tomto místě nastane porucha, dojde k odpojení spousty 
odběratelů. Proto jsou zde instalovány ochrany, které mají zamezit velkým škodám nebo zajistít, 
aby byla odpojena jenom postižená část vedení. Tyto funkce mohou ochrany provádět, pouze 
když mají informace o elektrických veličinách v rozvodně. Dále potřebují mít možnost vypínat a 
zapínat vývody z rozvodny. Veškeré tyto informace byly dříve přenášeny pomocí různých 
komunikačních cest. 

Soubor norem IEC 61850 se snaží různé komunikační cesty nahradit jednotným 
komunikačním systémem, který nahradí složitou kabeláž. To také napomůže jednoduchému 
rozšíření rozvodny. Další zařízení lze jednoduše připojit k již vytvořené síti, není nutno se složitě 
začleňovat do vytvořené kabeláže. 

 Je však nutno zkontrolovat, zda příkazy a zprávy jsou přenášeny správně a zda ochrany 
správně reagují. K tomuto účelu jsou vyráběny testery, které dokáží tyto zprávy sledovat a 

reagovat na příchod zpráv. Pomocí testeru se může také měřit reakce ochran, které komunikují 
pomocí GOOSE zpráv.  

 
  



  2 Cíle práce 

 

14 

2 CÍLE PRÁCE 
Cílem této práce bylo vytvořit srozumitelný přehled o souboru norem IEC 61850 a objasnit, 

co jednotlivé části obsahují. Více se zaměřit na samotnou komunikaci, časové zpoždění mezi 
odesláním a příjmem zpráv mezi zařízeními a popisem zařízení do logického modelu. Dále 

vytvoření základního přehledu testerů k ověřování ochran a kontrole komunikace podle 

IEC 61850 v rozvodnách. Posledním výsledkem práce je provedení základního měření a následné 
vytvoření laboratorní úlohy. 
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3 SEZNÁMENÍ S IEC 61850 
Soubor norem s názvem IEC 61850 ustanovuje pravidla a způsob komunikace mezi 

zařízeními v rozvodnách. Nedefinují pouze vlastnosti komunikace a komunikační protokol, ale 
také standart pro řídící funkce a výstavbu rozvoden. 

Dříve bylo pro komunikaci v rozvodnách použito spoustu jiných způsobů. Většinou se 
jednalo o firemní protokoly vázané licenční smlouvou na vlastníka, například:  

· Alstom Courier 

· ABB SPA 

· Siemens Profibus 

· Schneider Modbus 

Dále zde byly i jiné standardy, jako například: 

· DNP3 

· IEC 60870 

Nevýhodou těchto řešení je, že jsou vázané na patenty vlastníků, vzájemně nepropojitelné a pro 
zákazníka nutné odebírat zařízení od jednoho dodavatele. Při tvorbě souboru norem IEC 61850 
byl kladen velký důraz, aby mohly být rozvodné stanice vybudovány z přístrojů od různých 
dodavatelů. Důležitou podmínkou je, aby byly vyrobeny podle IEC 61850. Zařízení schopná 
komunikovat po sítí vytvořené podle standardu se označují zkratkou IED – inteligentní 
elektronická zařízení (Intelligent Elektronic Devices). Tato zařízení zajišťují chod rozvodny, 
ochranu, měření, regulaci a dohled nad jejím provozem. 

Všechna IED zařízení v rozvodně spolu komunikují nebo odesílají provozní data do nadřazeného 
systému. Zároveň je možné tato zařízení na dálku ovládat a konfigurovat. Veškerá komunikace se 
děje prostřednictvím ethernetu. Není proto zapotřebí jiných komunikačních cest nebo složitých 
kabeláži v rozvodně. Soubor norem podporuje vzájemnou spolupráci systému a zařízení 
v rozvodně, ale také umožňuje přenos dat k dispečinku. Zprávy zasílané mezi různými systémy 
v různých úrovních mají jiné nároky než informace posílané mezi zařízeními na stejné úrovni. 

Vertikální komunikace 

· ovládaní a monitoring 

· komunikace typu klient - server 

· „Nízká“ priorita 

Horizontální komunikace 

· Časově kritické informace mezi IED 

· Automatizace/Řízení 

· Vysoká priorita 
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Obr. 3-1: Způsoby komunikace v hierarchii rozvodny[2] 

3.1 Obsah normy IEC 61850 

Jak je výše uvedeno, IEC 61850 se skládá z několika částí. Zabývá se celou problematikou 
komunikace v rozvodnách. Jednotlivé části je možné získat u organizace IEC nebo byly 

přeloženy do češtiny ČSN EN 61850, stažitelné z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví [3]. Je nutné si jednotlivé části zakoupit. 

Tabulka 3-1: Obsah normy IEC 61850 

IEC 61850-1: Introduction and overview 

IEC 61850-2: Glossary 

IEC 61850-3: General requirements 

IEC 61850-4: System and project management 

IEC 61850-5: Communication requirements for functions and device models 

IEC 61850-6: 
Configuration language for communication in electrical substations related to 
IEDs 

IEC 61850-7: Basic communication structure for substation and feeder equipment 

IEC 61850-7-1: Principles and models 

IEC 61850-7-2:  Abstract communication service interface (ACSI) 

IEC 61850-7-3: Common Data Classes 

IEC 61850-7-4: Compatible logical node classes and data classes 

IEC 61850-8: Specific communication service mapping (SCSM) 

IEC 61850-8-1: Mappings to MMS* (ISO/IEC9506-1 and ISO/IEC 9506-2) 

IEC 61850-9: Specific communication service mapping (SCSM) 

IEC 61850-9-1: Sampled values over serial unidirectional multidrop point to point link 

IEC 61850-9-2: Sampled values over ISO/IEC 8802-3 

IEC 61850-10: Conformance testing 

 

Horizontální komunikace 
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Nyní je příležitost si jednotlivé části představit a seznámit se s jejich stručným obsahem. 
Vždy si uvedeme anglický název a k tomu český ekvivalent. 

3.1.1 IEC 61850-1 

Český ekvivalent: ČSN 33 4850-1 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 

Část 1: Úvod a přehled. 

Poskytuje úvod a přehled o souboru norem IEC 61850. Uvádí cíle souboru norem, zásady a 
přístupy pro jejich zpracování, definování funkcí a logických uzlů a topologie stanice, včetně 
základních typů distribučních a přenosových stanic.  

3.1.2 IEC 61850-2 

Český ekvivalent: ČSN IEC/TS 61850-2 Komunikační sítě a systémy v podřízených 
stanicích - Část 2: Výklad zvláštních výrazů. 

 Norma obsahuje výklad zvláštních výrazů se specifickou terminologií a definicemi 
použitými v dalších částech souboru IEC 61850. 

3.1.3 IEC 61850-3 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-3 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 3: Všeobecné požadavky 

Definuje základní požadavky na komunikační síť, zejména požadavky na kvalitu 
(bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost apod.). Dále definuje podmínky pro okolní prostředí 
(teplota, vlhkost, barometrický tlak apod.). 

3.1.4 IEC 61850-4 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-4 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 4: Systémové a projektové řízení 

Zde se uvádí zásady týkající se systémového a projektového řízení pro tyto automatizované 
systémy týkající se zejména technických postupů a podpůrných prostředků, period životnosti 
systému jako celku i jeho komponent a zabezpečení jakosti od projektu po zastavení výroby a 
vyřazení systému či jeho komponent z provozu. Pro toto řízení uvádí norma požadavky na 
inženýrské činnosti a zkoušky. 

3.1.5 IEC 61850-5 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-5 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení 

Úkolem této části je normalizace přenosu dat mezi IED a stanovení příslušných systémových 
požadavků. Popis funkcí, na základě pravidel stanovených touto normou, prováděných 
automatizovaným systémem rozvodny, je použit pro určení požadavků na komunikaci mezi 
službami a rozvodnou a mezi jejími zařízeními. Cílem je zajištění funkční spolupráce pro veškeré 
interakce a zařízení od různých dodavatelů. Norma provádí kategorizaci funkcí a stanovuje 

koncepci logického uzlu. Poskytuje seznam základních logických uzlů pro funkce zajišťované v 
rozvodně a zásady jejich použití.  
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3.1.6 IEC 61850-6 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-6 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v 
energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v 
elektrických stanicích týkající se IED IEC 61850-7 

Definuje popisový jazyk pro konfigurování IED v elektrických stanicích. Tento jazyk se 
používá k popisu konfigurací IED a komunikačních systémů definovaných v IEC 61850-5 a IEC 

61850-7-x. Norma uvádí typy popisových souborů konfiguračního popisového jazyku, způsob 
jeho specifikace, prvky jeho syntaxe a zásady pro jeho rozšiřování. Norma obsahuje přílohy, 

názorně uvádějící příklady syntaxe konfiguračního popisového jazyku, jeho prvků, jeho rozšíření 
a použití pro konkrétní názorné příklady.  

3.1.7 IEC 61850-7-1 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-1 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a 
modely 

Norma poskytuje přehled o komunikační architektuře a o interakcích mezi zařízeními v 
rozvodnách. Je součástí souboru specifikací podrobně členících komunikační architekturu v 
rozvodnách. Tvoří základ pro abstraktní definici tříd a služeb. Zavádí metody modelování, zásady 
pro komunikaci a informační modely, používané v dalších částech této řady norem. Také 

poskytuje vysvětlivky k ostatním částem řady IEC 61850-7 a uvádí požadavky na vazby mezi 
nimi. Poskytuje zásady pro znázorňování aplikací, zařízení a komunikace, včetně virtualizace a 
mapování ACSI na skutečné komunikační systémy. Dále uvádí způsoby formální specifikace, 
rozsahy názvů a způsoby definování nové sémantiky. Norma je základní pro porozumění 
ostatním normám této řady. 

3.1.8 IEC 61850-7-2 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-2 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní 
rozhraní pro komunikační služby (ACSI) 

Norma platí pro komunikaci prostřednictvím abstraktního rozhraní pro komunikační služby 
(ACSI) v rozvodnách a napájecích zařízení. Je součástí souboru specifikací podrobně členících 
komunikační architekturu v rozvodnách. Norma definuje abstraktní rozhraní ACSI použitelné pro 
funkční spolupráci inteligentních elektronických zařízení v rozvodnách v reálném čase. Toto 
rozhraní norma definuje nezávisle na vlastních komunikačních systémech. Abstraktní rozhraní je 
definováno jednak z hlediska komunikace mezi klientem a vzdáleným serverem, jednak z 
hlediska rychlého a spolehlivého šíření informací o událostech v rámci celého systému rozvodny. 
Tuto normu lze použít též pro popis modelů a funkcí u dalších činností souvisících například s 
výměnou informací mezi rozvodnami, mezi rozvodnou a řídicím centrem (dispečinkem 
společnosti), mezi elektrárnou a řídicím centrem, nebo výměnou informací při decentralizované 
výrobě elektrické energie či pro integrační měření. Norma uvádí modely jednotlivých tříd jako je 
model serveru, aplikační asociace, logického zařízení, logického uzlu, dat, datového souboru 
apod. Norma je základní normou pro modelování jednotlivých typů těchto tříd. 
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3.1.9 IEC 61850-7-3 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-3 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Obecné 
třídy dat 

Norma stanovuje definice abstraktních obecných tříd dat, které se mapují do konkrétních 
definic objektů používaných příslušným protokolem. Pro tyto obecné třídy definuje obecné typy 
atributů vážících se k aplikacím v rozvodnách. Dále stanovuje sémantiku pro atributy dat. Normu 
lze použít pro popis modelů zařízení a funkcí pro výměnu informací mezi rozvodnami, mezi 
rozvodnou a řídicím centrem, mezi výrobnou či drobnou výrobou elektrické energie a řídicím 
centrem i pro výměnu informací o spotřebě elektrické energie (měření elektroměrů). Norma je 
nezbytným základem pro další části řady 61850-7. 

3.1.10 IEC 61850-7-4 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-4 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Třídy 
kompatibilních logických uzlů a třídy dat 

Norma specifikuje informační model zařízení a funkce vztahující se k aplikacím v 
podřízených stanicích. Stanovuje názvy kompatibilních logických uzlů a názvy dat pro 
komunikaci mezi programovatelnými elektronickými zařízeními včetně vztahu mezi logickými 
uzly (LN) a daty. Logické uzly jsou rozčleněny na: systémové, pro funkce ochrany, pro funkce 
vážící se k ochraně, pro řízení, pro generické reference, pro propojování a archivaci, pro 

automatizované řízení, pro integrační měření a obecné měření, pro snímače a sledování, pro 
spínací zařízení, pro přístrojové a výkonové transformátory a pro další zařízení elektrizační 
soustavy.  

3.1.11 IEC 61850-7-410 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-410 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v 
energetických společnostech - Část 7-410: Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení 

Tato Část IEC 61850 definuje další obecné třídy dat, logické uzly a datové objekty nezbytné 
pro použití IEC 61850 pro vodní elektrárnu. Logické Uzly a Datové Objekty uvedené v této Části 
IEC 61850 spadají do následujících oblastí použití:  

· Elektrické funkce. Tato skupina obsahuje LN a DO použité pro různé řídicí funkce, 
vážící se především k buzení generátoru. Nové LN a DO uvedené v této skupině 
nejsou specifické pro vodní elektrárny jsou více méně obecné pro všechny typy 
větších elektráren. - Mechanické funkce. Tato skupina obsahuje funkce vážící se k 
turbíně a jejímu příslušenství. Specifikace v tomto dokumentu jsou určeny pro vodní 
elektrárny, pro použití u jiných typů elektráren mohou být nezbytné modifikace.  

· Hydrologické funkce. Tato skupina funkcí obsahuje objekty vážící se k průtoku vody, 
řízení a obhospodařování nádrží a přehrad. Ačkoli jsou specifické pro vodní 
elektrárny, lze zde uvedené LN a DO použít rovněž pro jiné typy systémů pro řízení 
vodního hospodářství společností.  

· Snímače. Elektrárna bude potřebovat snímače provádějící měření jiných údajů, než 
jsou elektrické. Až na pár výjimek jsou tyto snímače obecné povahy a nejsou 
specifické pro vodní elektrárny. 
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3.1.12 IEC 61850-7-420 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-7-420 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v 
energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro 
decentralizované zdroje elektrické energie 

Definuje informační modely používané při výměně informací s decentralizovanými zdroji 
elektrické energie (DER), jimiž jsou rozptýlená výrobní a akumulační zařízení jako agregáty s 
pístovými motory, palivové články, mikroturbíny, fotovoltaika, kombinovaná výroba tepla a 
elektrické energie a zařízení pro akumulaci elektrické energie. Norma stanovuje příslušné logické 
uzly pro systémy řízení DER, pro výrobní systémy DER obecně i pro konkrétní typy DER, pro 
pomocné systémy (jako je palivová soustava, akumulátorový systém, pro jištění, řídicí jednotky i 
fyzické měření. Dále uvádí obecné třídy dat specifické pro DER. 

3.1.13 IEC 61850-8 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-8-1 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 
9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 

Je určena pro zajištění vlastního provozu různých zařízení rozvodny a napájecího vedení při 
dosažení funkční spolupráce na základě poskytování podrobných informací o vytváření a výměně 
konkrétních komunikačních zpráv. Určuje způsob výměny časově kritických i časově 
nekritických dat po místních sítích pomocí mapování ACSI na MMS a na rámce z ISO/IEC 8802-

3. Služby a protokol MMS definuje pro provoz pomocí komunikačních profilů plně vyhovujících 
OSI a TCP. Norma zahrnuje výměnu dat v reálném čase, signalizaci, řídicí činnosti a sdělování 
zpráv. Určuje rovněž mapování výměn časově kritických informací na protokol nespadající do 
MMS. Obsahuje syntaxi takovéhoto protokolu, jeho definici a mapování na formáty rámce z 
ISO/IEC 8802-3 a další důležité procedury specifické pro použití této ISO/IEC 8802-3. Norma 

definuje normalizovaný způsob použití služeb z ISO 9506 při realizaci výměny dat. 

3.1.14 IEC 61850-9-1 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-9-1 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Přenos vzorkovaných hodnot 
po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod 

Norma platí pro elektronické transformátory proudu a napětí s digitálním výstupem přes 
slučovací jednotku používaných pro elektronické měřicí přístroje a zařízení ochran jakožto 
součást automatizovaných systémů v podřízených stanicích (rozvodnách). Definuje mapování 
specifických komunikačních služeb pro komunikaci na úrovni pole rozvodny - proces a mapování 
na sériový jednosměrný vícebodový spoj bod-bod podle IEC 60044-8. Toto mapování je uvedeno 
pro jednotlivé vrstvy modelu OSI, pro přenos vzorkovaných hodnot a pro obecné třídy dat. 
Norma poskytuje návod pro definování odpovídajícího datového souboru, určení šířky pásma, 
definování názvů logických uzlů a názvů dat. Pro lepší srozumitelnost uvádí schéma 
elektronického transformátoru a příklad konfigurace. 

3.1.15 IEC 61850-9-2 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-9-2 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z 
ISO/IEC 8802-3 
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Definuje SCSM pro vzorkované hodnoty získávané pomocí ISO/IEC 8802-3. Tato norma 

doplňuje IEC 61850-9-1 tak, aby se zahrnulo do SCSM kompletní mapování modelu 
vzorkovaných hodnot. Norma platí pro elektronické transformátory proudu a napětí s digitálním 
výstupem, slučovací jednotky a inteligentní elektronická zařízení jako jsou zařízení ochran, řídicí 
jednotky pole a elektroměry. Norma uvádí možné případy architektury komunikační sběrnice. 
Definuje mapování modelu třídy vzorkovaných hodnot na ISO/IEC 8802-3. Aplikace zásad této 
normy spolu s IEC 61850-7 a IEC 61850-6 umožňuje funkční spolupráci zařízení různých 
výrobců. V tomto SCSM jsou uvedeny odkazy na příslušné služby z IEC 61850-8-1. Norma 

definuje mj. požadavku na shodu u těchto funkcí. Kromě požadavků na konfigurační jazyk 
rozvodny je uveden též formát rámce pro ISO/IEC 8802-3 a základní kódovací pravidla ASN.1. 

3.1.16 IEC 61850-10 

Český ekvivalent: ČSN EN 61850-10 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - 
Část 10: Zkoušky shody 

Norma platí pro automatizované systémy podřízené stanice (rozvodny). Norma definuje 
metody a abstraktní případy zkoušek pro zkoušení shody zařízení používaných v 
automatizovaných systémech rozvoden a metrické veličiny měřené u těchto zařízení podle 
požadavků IEC 61850-5. Uvádí konkrétní techniky měření použité při určování 
charakteristických parametrů, jejichž použití umožňuje snazší začlenění IED  do 
automatizovaných systémů, správně tato IED provozovat a zajišťovat aplikace podle konkrétního 
záměru. Norma specifikuje procedury zkoušek shody, zajištění kvality zkoušek a dokumentaci 
obsahující zprávu o zkoušce. Dále obsahuje architekturu zkušebního systému a přejímací kritéria. 
V závěru stanovuje požadavky na doplňující zkoušky a pro názornost uvádí v příloze šablony pro 
záznam zkušebních procedur. 
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4 LOGICKÝ MODEL 
Norma IEC 61850 každému fyzickému zařízení přiřazuje několik logických proměnných. 

Jako fyzické zařízení si můžeme představit výkonový vypínač nebo ochranu. Toto fyzické 
zařízení je připojeno k síti a je definováno síťovou adresou. 

Jednotlivá fyzická zařízení obsahují i několik logických zařízení. Logická zařízení dále 
obsahují logické uzly. Logické uzly se skládají z datových objektů a ty ještě mají datové atributy. 
Všechny tyto datové objekty je možno číst ze sítě nebo na ně zapisovat. Více k těmto vlastnostem 
najdeme v ČSN EN 61850-7-4. 

Dle zmíněného způsobu je možné namodelovat každé zařízení do logického modelu. Aby 
norma ulehčila a také zpřehlednila výrobu vlastních IED. Jsou v ní definovány hotové třídy a 

rozděleny do třinácti skupin podle využití. Rozdělení je vytvořeno pomocí různého počátečního 
písmene v názvu uzlu. 

 

· A – automatická regulace (automatic control) 

· M – výpočet a měření (metering and measurement) 

· C – dispečerské řízení (supervisory control) 

· G – všeobecné funkce (generic gunctions) 

· I – propojení / archivace (Interfacing/Archiving) 

· L – systém logických uzlů (System logical nodes) 

· P – chráněn (protection) 

· R – společné s chráněním (Protection Related) 

· S – senzory (sensors) 

· T – přístrojový transformátor (Instrument Transformers) 

· X – spínače (Switchgear) 

· Y – výkonové transformátory (Power Transformers) 

· Z – jiné vybavení (Other Equipment) 
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Obr. 4-1: Způsob tvorby názvu proměnných 

Překlad pro Obr. 4-1: 

· Physical Devices – fyzické zařízení  
· Logical Devices – logické zařízení 
· Logical Nodes – logický uzel 
· Measurement Current – měření proudu 

· Breaker Position Control – kontrola pozice vypínače 

Podle názvu proměnné je jednoduché určit, v jakém zařízení se nachází a o jaký parametr 
nebo proměnnou se jedná. 
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5 KOMUNIKACE A VLASTNOSTI ZPRÁV 
Komunikace mezi jednotlivými uzly probíhá pomocí mnoha zpráv. Pro správný průběh 

funkcí je nutné definovat maximální dobu přenosu zpráv. Zprávy jsou rozděleny do 7 typů. Jejich 

atributy a jednotlivé časy se řídí podle třídy jakosti. 

Fyzické zařízení 1 Fyzické zařízení 2

f1 f2

Komunikační 

procesor

Komunikační 

procesor

ta tb tc

Doba přenosu  t=ta+tb+tc

 

Obr. 5-1: Doba přenosu 

Doba přenosu znamená kompletní přenos zprávy včetně zpracování na obou koncích 
přenosu. Čas se načítá od doby vyslání zprávy funkcí f1 do doby příjmu funkcí f2. Na Obr. 5-1 je 

vidět, z čeho se výsledná doba přenosu skládá. Je to čas, který potřebují jednotlivé komunikační 
procesory na zpracování. Dále je zde zahrnut čas, který spotřebují směrovače a jiné prvky v síti. 
Proto je nutno jakékoli zkoušky a měření doby přenosu provádět na místě instalace zařízení. 

5.1 Typy zpráv 

Každý typ zpráv má jiné nároky na čas přenosu. Tento čas zaleží na typu zprávy, ale také na 
třídě jakosti. 

Tabulka 5-1:Třídy jakosti zpráv 

Třída jakosti Popis umístění 

P1 pole s rozvodným vedením nebo pole s nižšími požadavky 

P2 pole s přenosovým vedením, nebo pokud není jinak stanoveno odběratelem 

P3 
pole s přenosovým vedením se špičkovým vybavením pro synchronizaci a 

různými vypínači 
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5.1.1   Typ 1 – Rychlé zprávy 

Tyto zprávy obstarávají povely nebo obsahují jednoduchou zprávu. Jedná se například o 
zprávy „Vypnutí“, „Zapnutí“, „Start“, „Stop“, „Blokování“. Příjímací IDE obvykle ihned reaguje. 
Tento typ zprávy se ještě dělí na další dva typy 1A a 1B. 

TYP 1A „Vypnutí“ 

Vypnutí je nejdůležitější zprávou v podřízených stanicích. Tato zpráva má nejnáročnější 
požadavky, ale stejné požadavky mají také zprávy pro vzájemné blokování a strhávání. 

a) Pro třídu jakosti P1 nesmí doba přenosu přesáhnout hodnotu 10 ms. 

b) Pro třídu jakosti P2,3 nesmí doba přenosu přesáhnout hodnotu 3 ms. 

TYP 1B „Ostatní“ 

Do tohoto typu patří ostatní rychlé zprávy. Tyto zprávy jsou důležité pro automatizovaný systém, 
ale nejsou tak urgentní jako zprávy typu „Vypnutí“. 

a) Pro třídu jakosti P1 nesmí doba přenosu přesáhnout hodnotu 100 ms. 

b) Pro třídu jakosti P2,3 nesmí doba přenosu přesáhnout hodnotu 20 ms. 

5.1.2 Typ 2 – Středně rychlé zprávy 

U těchto zpráv je důležitý čas, ve kterém byla zpráva vygenerována. Zprávy mají méně 
kritickou dobu přenosu. Obsahují časové označení nastavené vysílající funkcí a přijímající funkce 
reaguje podle času uvedeného v časovém označení.  Tyto zprávy obsahují běžně stavové 
informace a mohou obsahovat jednoduché měřené hodnoty. 

 Celková doba přenosu nesmí přesáhnout 100 ms. 

5.1.3 Typ 3 – Zprávy s nízkou rychlostí  
Tento typ se používá pro funkce automatické kontroly, přenosu záznamu událostí, snímaní 

nebo měření žádaných hodnot a univerzálního zobrazení dat systému. Časové označení zprávy se 
v tomto případě určuje podle aplikace.  

 Celková doba přenosu nesmí přesáhnout 500 ms. 

5.1.4 Typ 4 – Zprávy s prvotními (nezpracovanými) daty 

Zde jsou zahrnuty vstupní data z analogově číslicových převodníků a digitálních 
přístrojových transformátorů. Data se budou skládat s nepřetržitého toku synchronizovaných dat. 

 

Tabulka 5-2:Prvotní data pro ochranu a řízení 

Typ dat Třída Doba přenosu [ms] Rozlišení amplitudy [Bity] Rychlost [Vzorky/s] 

Napětí 
P1 

10 

 

13 
480 

Proud 13 

Napětí 
P2 3 

16 
960 

Proud 16 

Napětí 
P3 3 

16 
1920 

Proud 18 
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5.1.5 Typ 5 – Funkce přenosu souboru 

Tento typ se používá pro přenos velkých souborů dat pro záznamy, informační účely a 

nastavování. Data jsou rozdělena do bloků o pevné délce, obvykle bývají rovny 512 bitům. Toto 
rozdělení je z toho důvodu, aby se umožnil další provoz přenosové sítě.  

 Celková doba přenosu je přibližně 1000 ms, může byt však vyšší. 

5.1.6 Typ 6 – Zprávy pro časovou synchronizaci 

Pomocí těchto zpráv je synchronizována časová základna  IED v SAS (Substation 

Automation Systém). Zprávy pro časovou synchronizaci nemají přímo definovány požadavky. Je 
pouze udána výsledná přesnost času v celém systému. 

Tabulka 5-3:Časová synchonizace událostí řízení a ochrany 

Třída jakosti času Přesnost [ms] Účel 

T1 ±1 Časové označování události 

T2 ±0,1 Časové označování pro zajištění spínání v daném bodě vlny. 

  

5.1.7 Typ 7 – Zprávy s povely s řízením přístupu. 
Tento typ zprávy je použit pro přenos příkazů z místních na vzdálené HMI (Human Machine 

Interface) funkce, kdy je zapotřebí vyššího zabezpečení. Tento typ vychází z Typu 3, ale je ještě 
doplněn o heslo nebo jinou ověřovací proceduru. 
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6 MAPOVÁNÍ NA REÁLNÉ PROTOKOLY 
Zprávy, které jsou vytvářeny v zařízeních nebo v nadřazených systémech, je zapotřebí 

zahrnout do komunikačního protokolu, který je použit v podřízené stanici. Tomu je věnována 
norma IEC 61850-8. kde je specifikováno, jak jsou vyměňovány časově kritická a nekritická data 
po místních sítích. Toho je docíleno pomocí mapování na MMS a ethernetové rámce, pro lepší 
představu je struktura zobrazena na Obr. 6-1.  

 

ISO/IEC 8802-3

ISO/IEC 8802-3 Ethertype

UDP/IP
TCP/IP

T-Profile

ISO CO

T-Profile

GSSE

T-Profile

ISO/IEC 8802-2 LLC

SV

(Type 4)

GOOSE

(Type 1,1A)

TimeSync

(SNTP)

(Type 6)

MMS Protocol Suite

(Type 2,3,5)

GSSE

(Type 1,1A)

Vzorkované 
hodnoty

(Multicast)

Generická objektově 
orientovaná událost 

Časová synchronizace
Generická stavová 

událost 
Jádro ACSI Služby

 

Obr. 6-1: Mapování jednotlivých typů zprav do přenosového protokolu [4] 

 GSE-generická událost v rozvodně 

Hovoří-li se o souboru norem IEC 61850, jsou velmi často zmiňovány dvě zkratky GOOSE a 
GSSE. Oba tyto pojmy se týkají generické události v rozvodně (GSE). Komunikace v rozvodně 
je typem klient – server. Aby bylo možné přenášet časově kritické zprávy mezi zařízeními, je 

možnost vysílat GSE v režimu multicasting. Zařízení vysílá informaci o události v režimu pro 
všechny zařízení na síti. Přijímají však jen zařízení, která jsou registrována pro zprávu od 
vysílacího zařízení. 

6.1.1 GOOSE-Generic Object Oriented Substation Event 

Generická objektově orientovaná událost v rozvodně zajišťuje výměnu datového souboru. 
V tomto souboru jsou seskupena a přenášena převážně stavová data a hodnoty proměnných. 
Datový soubor je vysílán v režimu multicasting, přijímají pouze registrovaná zařízení. Tento 
datový objekt musí být přenesen v určitém časovém intervalu. Doba od vzniku události do 
odeslání zprávy nesmí přesáhnout více jak 4ms. 

6.1.2 GSSE – Generic Substation State Events 

Generická stavová událost rozvodny přenáší pouze stavová data. Využívá se zde stavového 
seznamu, který představuje řetězec bitů. Nejedná se tedy o ucelený datový objekt. Tyto zprávy 
jsou méně časově kritické než GOOSE  
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7 ZKOUŠKY SHODY 
Během vývoje zařízení je nutno kontrolovat, zda zařízení odpovídá normám, standardu a 

potřebám zákazníka, pro které je vyvíjeno. Proto je i v souboru norem IEC 61850 obsažena část, 
která se touto problematikou zabývá. Jedná se o poslední soubor standardu IEC 61850 -

 Část10: Zkoušky shody. 

Zkouška shody je typová zkouška komunikace. Jelikož komunikaci nezajišťuje jednotlivý 
IED, ale celý systém. Jedná se o zkoušku systému obsahujícího jednotlivá IED. Norma IEC 
61850 je maximálně komplexní pro komunikační prostředky. Zkoušky shody zabezpečují, že 
všichni dodavatelé splňují příslušné požadavky. 

Bohužel typové zkoušky a zkoušky shody nezaručí, že jsou prověřeny všechny možné 
funkce a vlastnosti, nebo různé konfigurace. Pokud se však provedou, výrazně snižují riziko 
možných problémů při rozšíření systému o nová zařízení. 

V úvahu se musí brát následující problémy: 

· Lze nasimulovat všechny provozní stavy, které nemusí obsahovat všechny případy 
poruch. 

· Není reálné vyzkoušet konfiguraci systému s použitím IED od všech dodavatelů. Proto se 
používá normalizovaná zkušební skladba se simulátory zařízení. 

· Norma pro komunikační prostředky nestanovuje funkce použitých zařízení, ale funkce 
daného zařízení má určitý vliv na odezvu komunikace. 

· Některé vlastnosti zařízení se ověřují pouze pomocí dokumentace, která je k zařízení 
přiložena. 

7.1 Zkoušky shody zařízení 
Aby mohly být zkoušeny komunikační prostředky zařízení, je k tomu zapotřebí ještě druhé 

zařízení, se kterým by první zařízení komunikovalo. Vzájemné vyzkoušení všech možných 
výrobků není možné. Proto je vytvořena zkušební konfigurace a scénáře zkoušek. 

Velká pozornost se věnuje komunikačním zařízením, např.: přepínače a propojovače. Tyto 

zařízení musí splňovat přesně vlastnosti normy. 

7.1.1 Architektura základního zkušebního systému¨ 
Pro provádění zkoušky zařízení je potřeba minimální zkušební sestava. Kromě zkoušeného 

zařízení je zde také zařízení, které dokáže iniciovat a generovat zprávy. Toto zařízení zpracovává 
informace o výsledcích a provádí záznam komunikace. Dále by zde mělo být zařízení, které bude 
simulovat zatížení sítě. Muže se také využít pro časovou synchronizaci celé rozvodny. Na 
sledování celého systému muže být použito nepovinné monitorovací zařízení. Základní koncepce 
zkušebního systémů je zobrazena na Obr. 7-1. 
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Obr. 7-1: Základní architektura zkušebního systému [3] 
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8 TESTERY OCHRAN 
Zatím byl představen soubor norem IEC 61850 jako celek, který se zabývá veškerou 

komunikací v rozvodně od komunikace mezi jednotlivými přístroji až po komunikaci mezi 
samotnou rozvodnou a vzdáleným řazením. Pokud má být rozvodna připravena do provozu, musí 
být všechna zařízení plně funkční. Pro správnou funkci je zapotřebí výborná komunikace mezi 

jednotlivými zařízeními. 

Mezi hlavní zařízení v rozvodně patří elektrická ochrana, jedná se o takový mozek rozvodny. 

Nezáleží o jakou ochranu jde, u všech typů je nutno zaručit bezchybnou funkci. Proto je nutno 

před uvedením do provozu otestovat jednotlivé provozní stavy a také nasimulovat jednotlivé 
poruchy, na které by měly ochrany reagovat. Výsledkem těchto testů jsou reakční doby a ovládací 
pulzy. Z dosažených výsledků se ověří, zda funkce odpovídá žádaným teoretickým 
předpokladům. 

Po testeru se požaduje, aby dokázal veškeré stavy nasimulovat a také ověřit, zda ochrana 
správně reaguje. Pokud rozvodna obsahuje komunikaci podle IEC 61850, je zapotřebí, aby se 
tester dokázal připojit na staniční síť a zde sledoval komunikaci po této síti. Pro testování je dále 
důležité možnost vysílat příkazy na staniční síť a ověřit správnou reakci IED připojených ke 
staniční síti. 

(Měřící zařízení)

(Staniční síť)

(Silový systém)

 

Obr. 8-1: Blokové schéma připojení testeru na staniční síť [4] 

 

Jelikož se jedná o nový typ testovacích přístrojů, výrobci se snaží získat své místo na trhu 
s těmito zařízeními. Zatím není stanoveno, co všechno by mělo zařízení pro testování přesně 
obsahovat. Proto někteří výrobci řeší absenci testování pomocí IEC 61850 přídavnými moduly 
nebo měřícími kartami. Jiní vyrábí přímo speciální zařízení pro měření a testování komunikace 

v rozvodnách. V další části je několik podobných zařízení představeno. 
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8.1 Megger – GOOSER 

GOOSER je univerzální tester pro komunikaci podle IEC 61850-8-1. Dokáže přijímat 
GOOSE zprávy pomocí zadního ethernetového portu a následně tyto zprávy mapovat na binární 
výstupy. Také je schopen k binárním vstupům přiřadit GOOSE zprávu a tuto zprávu odeslat 

pomocí zadního ethernetového portu. Binární vstupy a výstupy jsou chráněny proti špatnému 
zapojení. 

 

Obr. 8-2: Megger - GOOSER IEC 61850 Test System 

Dále obsahuje přední ethernetový port, který je izolován od zadního. Do daného portu je 

možné připojit PC se softwarem. Za pomoci softwaru můžeme zobrazit zprávy, které jsou 
odesílány a přijímány na zadní straně. Velkou výhodou je 6,4” barevný dotykový displej 
GOOSER, muže být tedy použit i bez připojeného PC, potřebné SCL soubory se dají načíst 
pomocí předního USB portu. 

GOOSE zprávy mohou být načteny pomocí SCL souboru nebo mohou být automaticky 
detekovány ze sítě. Tomuto procesu se říká GOOSE “sniffing”. Nevýhodou je, že tester muže 
sloužit pouze pro testování komunikace v rozvodnách. Nedá se využít pro měření nebo zkoušení 
ochran. 

8.2 ISA DRTS 64 

Jedná se o jiný typ zařízení než je GOOSER od společnosti Megger. Tento přístroj je 
pokročilý programovatelný tester pro automatické testy ochran, elektroměrů, přístrojů na měření 
kvality napětí a přístrojových transformátorů.  

Velkým plusem tohoto zařízení je, že lze zkušební přístroj ovládat bez zapojeného PC za 
pomoci barevného displeje, klávesnicí a otočným přepínačem. Tyto ovládací prvky lze vidět na 
Obr. 8-3[7], zde je vidět uspořádání výstupů a vstupů na čelním panelu testeru. Samozřejmostí je 
i ovládání pomoci softwaru TDMS dodávaného k zařízení. V tomto softwaru si uživatel může 
vybrat, k jakému účelu bude tester používat.  
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Obr. 8-3: Tester ISA DRTS 64 čelní panel 

8.2.1 Hardwarová výbava 

Základní informace jsou získané z datasheetu výrobce [7]. Nejsou zde uvedeny úplné 
specifikace jednotlivých vstupů nebo výstupů. 

· Napěťové výstupy: 4 x 0-300V, 1 x 0-600V 

· Proudové výstupy: 6 x 32A, 3 x 64A, 1 x 128A 

· Binární vstupy/výstupy:  

o 12 x vstup – 6x galvanicky oddělených dvojic (max. 600V DC) 
o 8 x výstup – 4x bezpotenciálové relé, 4x tranzistorový s otevřeným kolektorem. 

· AUX DC:  slouží k napájení zkoušeného objektu 

· Připojitelné rozhraní: 
o USB 

o Ethernet – konektor RJ-45 

o Volitelné IEC 61850 rozhraní – konektor RJ-45  

o IRIG-B – optický konektor ST typu. 

8.3 OMICRON CMC 256+ 

Je univerzálním řešením pro testování, které dokáže testovat moderní digitální ochrany. Je to 
podobný typ testeru jako DRTS 64. Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká přesnost, umožnuje 
kalibraci širokého spektra měřících přístrojů. Je ideálním řešením pro zkoušky ochran, ale také 

pro kalibraci měřících převodníků, elektroměrů. 

Pro testování IED je zapotřebí komunikace pomocí GOOSE zpráv. Tester CMC 256+ 
dokáže tyto zprávy přijímat a využívat k aktivaci binárních vstupů. Dále také dokáže tyto zprávy 
simulovat a nahradit tak ostatní zařízení v rozvodně. CMC 256+ je součástí zkušebního systému, 
který se kromě samotného zkušebního přístroje skládá ještě z PC a dodávaného softwarového 
balíčku OMICRON Test Universe. Na Obr. 8-4 lze vidět samotný tester.  

Obrázky a informace o hardwarové konfiguraci jsou získány z uživatelské příručky k CMC 

256+ [8]. Jelikož je tento tester ve vybavení školní laboratoře ochran, bude jeho výbavě 
věnována větší pozornost. 
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Obr. 8-4: Tester OMICRON CMC 256+ 

8.3.1 Hardwarová výbava 

· Napěťové výstupy: 

4 x 0-150 V, 4 x 300 V výstupy lze nastavovat ve dvou rozsazích, 
zesilovače jsou lineární s DC vazbou. 

· Proudové výstupy:   

6 x 1,25 A, 6 x 12,5 A dva navzájem galvanicky oddělené 
proudové výstupy, vždy s vlastním nulovým vodičem. Výstupy lze 
nastavovat ve dvou rozsazích, zesilovače jsou lineární s DC 

vazbou. 

· Binární/analogové vstupy:  

10 vstupů rozdělených po dvojicích do pěti skupin, každá skupina 
je galvanicky oddělena. Vstupy jsou softwarově definovány, zda se 

jedná o analogový nebo binární vstup. 

· Binární výstupy: 

4 binární výstupy zapojené jako bezpotenciálové reléové kontakty 

· Analogový DC vstup: 

měří analogové DC signály a je určen pro zkoušení měřících 
převodníků 

· AUX DC:  slouží k napájení zkoušeného objektu 

· Připojitelné rozhraní: 
o LPT – paralelní port pro připojení k PC nebo tiskárny 

o Ethernet – dva porty RJ-45 pro spojení k PC a IEC61850 

· SELV rozhraní: 
o LL out 1-6: jedná se o šest přesných analogových zdrojů signálů. Slouží 

k ovládání vnějších zesilovačů 

o ext. Interf.: čtyři tranzistorové výstupy, slouží pro zkoušky elektroměrů 
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8.3.2 Softwarová výbava 

Každý kvalitní hardware v současnosti potřebuje kvalitní softwarovou i vizualizační 
nástavbu, ve které si obsluha může jednoduše nastavit a zobrazit své představy. Pro tuto možnost 
mají majitele testerů od firmy Omicron, program Test Universe. 

 

 

Obr. 8-5: Pracovní prostředí Test Universe 

 

Tento ovládací program je v podstatě složen z jednotlivých aplikací. Každá aplikace slouží 
pro různé zkoušky. Jedná se o testovací moduly, které se dají samostatně spustit.  

Testovací moduly: 

· QuickCMC – umožňuje nastavit hodnoty na výstupech testeru 

· Ramping – nastavení rampových signálů na výstupech 

· State Sequencer – vyvolání za sebou jdoucích stavů, měření vypínacích stavů 

· Advance TransPlay – přehrávání poruchových záznamů a testování reakce 

· Overcurrent – testování nadproudových a časově nadproudových ochran 

· Distance – testování distančních ochran 

· OZ – zkoušení opětovného zapnutí 
· Differential – zkoušení jednofázového rozdílového relé 
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· Synchronizer – zkoušení synchronizačních ochranných zařízení 
· Meter – zkoušky elektroměrů 

· Moduly IEC 61850  

o Sample Value – vzorkování hodnot do sítě ethernet 
o GOOSE Konfigurace – nastavení přijímání a odesílání GOOSE zpráv 

Další skupinou je Control Center. Zde lze vytvořit nebo otevřít zkušební dokument. Zkušební 
dokument je zpráva o prováděných zkouškách. Jsou zde zaznamenány jednotlivé testy, které se 
provádějí na zařízení. Pro jednotlivá zařízení je možné ze stránek OMICRONU získat již 
vytvořené zkušební dokumenty. Tento dokument ušetří hodně času, jelikož není nutné zdlouhavě 
nastavovat vlastnosti zkoušeného přístroje. 

Poslední skupinou nástrojů na testování jsou doplňkové aplikace. Zde se nachází například: 

· TransPlay – slouží k přehrávání zaznamenaných průběhů 

· EnerLyzer – slouží jako multimetr, elektroměr, analýzátor harmonických a zapisovač 
průběhů 

· TransView – analýza a zobrazení analogových signálů ve formátu COMTRADE, PL4 a 

TRF 

· Harmonic – nástroj na generování určitého spektra vyšších harmonických 

· Binary I/O minitor – zobrazení stavu vybraných binárních vstupů 

· IEDScout  - sledování komunikace v rozvodně 
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9 LABORATORNÍ MĚŘENÍ 
Abychom mohli nějakým způsobem testovat komunikaci podle IEC 61850 je zapotřebí mít 

zařízení, která komunikaci podle této normy podporují. Ve školní laboratoři je několik těchto 
zařízení. Jedná se o dvě distanční ochrany 7SA610 a nadproudová ochrana REF615. 

Ochrana 7SA610 je moderní zařízení patřící do skupiny digitálních distančních ochran řady 
SIPROTEC 4 od firmy SIEMENS. Jsou vybaveny 4-řádkovým podsvíceným displejem, mohou 
se používat v kompenzovaných, izolovaných nebo zemněných soustavách v rozsahu napěťových 
úrovních 5-500kV. Tato zařízení jsou vyráběna podle požadavků zákazníků, proto je každé 
zařízení vyráběno v různých modifikacích. Pro rozpoznání výbavy slouží tzv. MLFB kód, vždy je 
uveden na štítku ochrany 7SA6101-5AB91-7PR4+L0S. Podle tohoto kódu je ochrana vybavena: 

· Sedmi programovatelnými LED diodami 
· Měřící vstupy (4x napětí, 4x proud)- Iph=1 A, Ie=1A 

· Napájecí napětí 110 až 240 V DC, 115V AC,  

· Servisní port RS 232 – čelní panel port slouží k prvotnímu nastavení ochrany. 
· Zadní port je dvojitý kruhový Ethernetový optický port.  

Informace jsou získány z manuálu pro 7SA6 [9] 

Ochrana REF615 je IED od firmy ABB. Slouží k chránění, měření a monitorování 
venkovních vedení a kabelových vývodů v distribučních sítích. Může se jednat o sítě izolované, 
kompenzované i účinně uzemněné. Zařízení je navrženo tak, aby už od základu využívalo 
potenciál standardu IEC 61850. Pro jeho lepší začlenění do různých systému obsahuje IED 
několik komunikačních protokolů IEC 61850, Modbus® a DNP3. Také firma ABB vyrábí svá 
zařízení podle představ zákazníků, proto jsou jednotlivá zařízení kódově označena. Podle kódu 
poznáme vlastnosti jednotlivých zařízení. Ochrana ve školní laboratoři má kódové označení 
HBFFAEA6NBC3BAB1XD. Podle tohoto kódu je ochrana vybavena: 

· Měřící vstupy: 
- Proudové - Iph=5 A, Ie=1A 

- Napěťové - Un=60-210 V AC 

· Napájecí napětí 100 až 240 V AC 50-60Hz, 48-250V DC 

· Binární vstupy/výstupy:  16 BI, 10 BO 

· Přední port Ethernet - konektor RJ-45 – slouží pro nastavení obsluhou  
· Zadní port Ethernet - konektor RJ-45 – připojení k síti s IEC61850 

Informace jsou získány z manuálu pro obsluhu REF 615 [10] 
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9.1 Používání programu IDEScout 
Pro potvrzení, že IED vysílá GOOSE zprávy, je dobré ověřit, zda je na síti přítomná 

komunikace. Pro zjištění komunikace slouží různé softwarové nástroje od jednotlivých výrobců 
testerů. Firma OMICRON vytvořila program IDEScout. Je volně stažitelný ze stránek výrobce. 
Pro spuštění plné verze je nutný hardwarový klíč. 

IED Scout se chová jako univerzální klient IEC 61860 serverů. Používá se pro doplnění 
chybějících nebo neúplných informací o konfiguraci. Pro představu, jak se s tímto programem 
pracuje, bude uvedeno několik postupů na používání IEDScout. 

9.1.1 Základní uživatelské rozhraní 
Pro hlubší poznání programu IEDScout bude popsané základní uživatelské prostředí při spuštění. 
Na Obr. 9-1 je zobrazena nástrojová lišta. 

 

 

Obr. 9-1: Uživatelské rozhraní programu IED Scout 

 

Význam jednotlivých ikon je následující. 

· Open SCL – otevření již vytvořeného SCL souboru, jedná se o soubory ICD nebo CID 
pro konkrétní server. 

· Save SCL – slouží pro uložení informací získaných ze serveru pomocí funkce Discover. 
· Discover – zjištění informací ze zadaného serveru, nastavuje se v Configure 

· Check Model – slouží pro kontrolu serveru podle definice IEC 61850-7 

· Simulations – vytvoření a následné odesílání GOOSE a GSSE zpráv 

· Subscriptions – zde se zobrazuje komunikace probíhající na síti 
· Messages – informační okno pro chod programu, zde se vypisují možné chybové hlášky 

· Configure – nastavení vlastností serveru, na který se chceme připojovat. Uložené položky 

se zobrazují v Discover. 

 

9.1.2 Praktická ukázka použití IEDScout 
Základní rozhraní programu IDEScout již bylo uvedeno. Pro přesnější představu je 

v následující části textu základní popis, podle kterého je možno postupovat při zjišťování 
informací o zařízení. Připojení probíhalo k ochraně 7SA610 Siprotec 4. Tato ochrana byla již 
nakonfigurována pro komunikaci pomocí IEC 61850 a ovládá druhou ochranu stejného typu. 

Abychom se mohli připojit k ochraně, která nám představuje server, musíme nejprve zjistit 

její IP adresu. Tuto IP adresu najdeme v nastavení ochrany. Po nalezení můžeme v IEDScout 

v položce Configure vytvořit server, na který se budeme připojovat. Nyní se již pomocí tlačítka 
Discover a výběru serveru načtou informace o ochraně. Jak načtená data vypadají, ukazuje Obr. 

9-2. Lupa vedle připojeného IED znamená, že informace byly získány pomocí funkce Discover. 
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Pokud jsou načteny z SCL souboru, objeví se nápis SCL. Každé zařízení se dále skládá z 
několika bloků: 

· Address: zde je uvedena IP adresa serveru, provést změny 

· Data: zobrazení datového modelu daného IED po dvojkliku na jednotlivé LD a následně 
na LN je otevřeno nové okno s detailnějšími informacemi o vybraném logickém uzlu. 

· GOOSE: dataset, jenž je vysílán 

 

Obr. 9-2:Připojení pomocí IEDScout k ochraně 7SA610 

Po načtení IED se použije funkce Subscriptions. Po kliknutí na ikonu se zobrazí okno, kde je 
ve spodní části na výběr ze čtyř různých tlačítek Subscribe, Unsubscribe, Sniffer a Recording. 
Pro přihlášení k datasetu, který je vysílán do sítě, se nejdříve spustí Sniffer. Zde je na výběr 
dataset, tlačítkem Subscribe je vybrán a objeví se v okně Subscription. Na Obr. 9-3 je uvedeno, 

jak tento postup vypadá. Dále jsou zde vidět jednotlivé informace o odesílaných zprávách. V části 
Data jsou zobrazeny jednotlivé atributy logického modelu daného IED. Pokud jsou atributy 
změněny, automaticky se aktualizují. Také lze pomocí funkce Recording zaznamenávat 
jednotlivé hodnoty proměnných v čase. Zaznamenané průběhy jsou vyhodnoceny v programu 

EnerLyzer. 
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Obr. 9-3: Okno GOOSE Subscriptions s otevřeným datasetem 

9.2 Ověření komunikace mezi ochranami 7SA610 

Jako podklad laboratorní úlohy byl vytvořen projekt rozvodny podle IEC 61850, který 
obsahuje dvě digitální distanční ochrany 7SA610. Nastavení projektu se provádí v programu 

DIGSI 4, který je univerzální konfigurační nástroj pro zařízení SIEMENS. 

Funkce ochran byly nastaveny následovně: Ochrana_1 po stisku funkční klávesy F1 rozsvítí 
programovatelnou LED na pozici 1 a současně je aktivován BO1 (binární výstup 1). V daném 
okamžiku je vyslána GOOSE zpráva, na kterou reaguje Ochrana_2 sepnutím BO1 a rozsvícením 
LED na pozici 1. K funkční klávese F2 jsou přiřazeny opačné příkazy. Ochrana_1 zhasne LED, 

deaktivuje BO1 a vyšle zprávu GOOSE. Ochrana_2 na tuto zprávu reaguje deaktivací BO1 a 
zhasnutím LED. 

9.2.1 Zapojení ochran k testeru OMICRON CMC 256+ 

Pro měření časového odstupu mezi aktivací binárního výstupu Ochrany_1 a binárního 
výstupu Ochrany_2 se hodí aplikace EnerLyzer. Jakým způsobem jsou ochrany spojeny s PC a 

CMC, je zobrazeno na Obr. 9-4. Jelikož ochrany 7SA610 mají pouze optický výstup pro 
připojení k síti, je zapotřebí je připojovat přes opticko-metalický konvertor. Ve školní laboratoři 
ochran je konvertor od firmy TP-Link model MC100CM, jenž je vybaven optickým SC 

konektorem a konektorem RJ-45 pro UTP kabel. Bližší informace k převodníku jsou k dispozici 

na stránkách výrobce [10]. Pro současné využívání ovládacího programu Test Universe a 

programu DIGSI 4 jsou všechna zařízení připojena do switche pomocí UTP kabelů. 
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Obr. 9-4:Schématické zapojení měření 

9.2.2 Nastavení měření 

Pro měření napětí, zaznamenávání přechodných dějů a analýzu harmonických frekvencí, jak 

bylo již zmíněno, slouží program s názvem EnerLyzer. 

Pro měření dle Obr. 9-4 se nejlépe hodí zaznamenávání přechodných dějů. Před samotným 
měřením je potřeba nakonfigurovat vstupy. To se provádí v konfiguraci vstupů, kde se 

k jednotlivým binárním/analogovým vstupům nastaví, zda se jedná o napěťový, proudový, 
galvanicky volný binární vstup, binární vstup pro snímání napětí nebo nepoužitý vstup. Pro 

názornost je nastavení uvedeno na Obr. 9-5. 

 

Obr. 9-5:Nastavení vstupu na CMC 
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Po nastavení typu vstupních signálů je nutné vybrat vlastnosti záznamu. Prvním nastavením 
je trigrovací podmínka. Je možné si vybrat ze tři variant: okamžitý záznam po spuštění, záznam 
po dosažení určité hodnoty kvality elektrické energie nebo základ z vybraného kanálu. U poslední 
položky lze nastavit, zda bude reagovat na nástupnou nebo sestupnou hranu signálu.  

Druhé nastavení jsou parametry sběru dat vzorkovací frekvence, délka záznamu a délka 
záznamu před trigrovací podmínkou.  

Posledním nastavením je možnost ukládání zaznamenaných dat. Zda se má vytvářet vždy 
nový soubor nebo přepisovat existující. Dále se definuje možnost uložení záznamů: uložit první, 
uložit na požádání nebo automatické ukládání vždy, pokud nastane trigrovací podmínka. 

 

 

Obr. 9-6:Nastavení měření v programu EnerLyzer 

9.2.3 Měření časové latence při ovládání pomocí GOOSE 

Měření časové latence probíhalo pro nastavení programu EnerLyzer, které je zobrazeno na 
Obr. 9-6. 

Měření začíná spuštěním tlačítka start. Nyní je očekávána trigrovací podmínka, která je 

vytvořena po zmáčknutí funkční klávesy F1 na Ochraně_1 a následné aktivaci BO1. Po splnění 
trigrovací podmínky je spuštěn záznam dat. Zaznamenaná data se uloží do souboru s příponou 
*.cfg, tento soubor lze otevřít v programu TransView. 
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Pokud jsou data uložena, muže se na Ochraně_1 stisknout F2, tím se vrátí obě ochrany do 
původního nastavení a muže se provést nové měření. Pro zjištění průměrné časové latence se 
měření několikrát opakuje. 

Pro vyhodnocení si otevřeme zaznamenaný soubor. V otevřeném záznamu se kurzor 1 umístí 
na začátek průběhu Ochrany_2 a kurzor 2 se umístí na začátek průběhu Ochrany_1. Nyní je 
možné odečíst hodnotu zpoždění mezi aktivací binárních výstupů. Na Obr. 9-7 je zobrazen jeden 

měřený průběh. Hodnota zpoždění u zobrazeného průběhu je . 

 

 

Obr. 9-7:Průběh měření zobrazen v TransView 

Stejným způsobem bylo provedeno dvacet záznamů měření. Ze získaných záznamů byly 

odečteny jednotlivé časy prodlevy mezi sepnutím binárních výstupů. Hodnoty jsou vypsány 
v následující tabulce. 

Tabulka 9-1: Hodnoty časového zpoždění 

č.měření Δt[ms] č.měření Δt[ms] 

1 4,676 11 9,809 

2 4,641 12 4,641 

3 4,641 13 5,414 

4 4,289 14 4,711 

5 5,906 15 5,590 

6 4,688 16 5,484 

7 5,977 17 4,781 

8 5,836 18 4,324 

9 4,992 19 5,379 

10 4,902 20 4,078 
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Průměrná hodnota časového zpoždění je . 

 

n = počet měření 

∆ti = jednotlivé měření 

9.3 Závěr z měření  

Pomocí měření reakce odezvy ochrany_2 na GOOSE příkaz od ochrany_1 byla ověřena 
komunikace mezi uvedenými ochranami. Průměrné zpoždění bylo . Podle 5.1.1 

tento čas není menší než hodnota pro rychlé zprávy, např.: typ 1A, třída jakosti P3, kde by 

zpoždění nemělo přesáhnout 3 ms. Není to však chyba komunikace, ale je to způsobeno typem 
zprávy, která je vysílána. Ochrana_1 je nastavena tak, že vysílaná GOOSE zpráva je pouze 

k nastavení a neslouží k chránění. Tyto zprávy jsou typu 1B. 

Čas prodlevy mezi sepnutím binárních výstupů je nejvíce ovlivněn samotným příjmem zpráv 
v ochranách. To je způsobeno umístěním  modulu pro zpracování signálu do pomalé CFC logiky 

v ochraně. Čas potřebný na přenos je minimální, protože ochrany byly spojeny přímo mezi sebou. 
Žádný síťový prvek nebyl do komunikační cesty zapojen a nemohl ovlivňovat přenášení zpráv. 

Podle tohoto měření je vytvořena laboratorní úloha, která je obsažena v Příloha A. 
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10 ZÁVĚR 
 

Práce pojednává o souboru norem IEC 61850. V první části práce jsou představeny 
jednotlivé části této normy. Je zde rovněž vysvětlen přínos, který tento soubor norem zavádí pro 
realizaci nových rozvoden. Normy IEC 61850 specifikují koncepci komunikace nejen 
v samotných rozvodnách, ale i zasílání informací do nadřazených monitorovacích nebo řídících 
systémů. Tyto systémy představují klienty, kteří se připojují k serverům, jenž představují ochrany 
v rozvodnách.  

V další části je vysvětleno pojmenování a tvorba inteligentních elektronických zařízení. 
V podstatě se jedná o zařízení, která se používají již dnes, např.: vypínače, elektrické ochrany a 
měřící transformátory proudu a napětí. Tato fyzická zařízení se musí nějakým způsobem převést 
na logické proměnné, které je budou popisovat. Komunikace mezi jednotlivými IED probíhá 
pomocí zpráv. Každá zpráva má však jinou důležitost, proto je zapotřebí těm nejdůležitějším 
zprávám, jako jsou příkazy vypnutí nebo blokování, zaručit, že budou přeneseny v přesném 
časovém limitu.  

Pro ověření a testování funkcí ochran slouží testery. Testery nemusí sloužit pouze 
k ověřování vypínacích funkcí ochran, ale mohou sloužit i k ověřování komunikace mezi 
zařízeními podle IEC 61850. Právě využití testeru CMC 256+ od společnosti OMICRON a jeho 
softwarového ovládacího prostředí pro ověření zasílaných GOOSE zpráv je důležitým 
předpokladem pro ověření komunikace mezi ochranami. Vyzkoušení a ověření komunikace 
pomocí GOOSE zpráv dvou distančních ochran 7SA610 bylo náplní měření. Pro měření bylo 
vytvořeno jednoduché nastavení ochran, pomocí zmíněného nastavení byla změřena časová 
prodleva mezi aktivací binárního výstupu a odeslanou GOOSE zprávou. Tento čas vyjadřuje 
zpracování zprávy vnitřní logikou ochrany. Časová prodleva způsobená přenosovou cestou je 
nulová, protože ochrany byly spojeny přímo mezi sebou bez žádných síťových prvků. 
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PŘÍLOHA A - LABORATORNÍ ÚLOHA 
 

Cíl úlohy: 
Ověřit komunikace mezi ochranami 7SA610 Siprotec 4 a zjistit časovou prodlevu mezi 

odesláním GOOSE zprávy a aktivací binárního výstupu. 

Teoretický rozbor: 
Soubor norem IEC 61850 se snaží různé komunikační cesty v rozvodnách nahradit 

jednotným komunikačním systémem, který nahradí složitou kabeláž. To napomáhá k 

jednoduchému rozšíření rozvodny, protože další zařízení lze jednoduše připojit k již vytvořené 
síti, není nutno se složitě začleňovat do kabeláže. Je však důležité, aby při vzniku poruchy 
reagovaly zařízení v rozvodně okamžitě podle nastavení. To však není úplně možné, jelikož 
povely k vypnutí a k jiným manipulacím jsou vysílány pomocí zpráv přes síť. Právě při vysílání, 
přenosu a přijímání zprávy dochází k časové prodlevě. Pro tuto prodlevu jsou v normě 
definovány maximální časy, které mohou mezi vznikem zprávy a jejím příjmem být. 

Pro testování časové prodlevy v komunikaci podle IEC 61850 je zapotřebí mít zařízení, která 
komunikaci podle této normy podporují např.: 7SA610, abychom mohli nějakým způsobem měřit 
časové zpoždění, musí byt nejprve tovární nastavení překonfigurováno. Pro konfiguraci ochran 

od společnosti Siemens slouží program DIGSI 4.  

 

Obr. A-1:Konfigurační matice v programu DIGSI 4 
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Na Obr. A-1 je vidět konfigurační matice. Tato matice slouží k základnímu nastavení, kde 

jsou uvedeny všechny proměnné, které jsou v ochraně. K jednotlivým proměnným se přiřazuje, 
zda ovládací data pochází z binárního vstupu, funkčních kláves, systému nebo CFC logiky. Jedná 
se o sloupec Source – zdroj. Dalším nastavením je možnost výstupu, zda bude přicházet na 

binární výstup, LED, do systému nebo CFC logiky. Nastavení ochrany bylo již vytvořeno a je 

nahráno v zařízení. 

Funkce ochran jsou nastaveny následovně: Ochrana_1 po stisku funkční klávesy F1 rozsvítí 
programovatelnou LED na pozici 1 a současně je aktivován BO1 (binární výstup 1). V daném 
okamžiku je vyslána GOOSE zpráva, na kterou reaguje Ochrana_2 sepnutím BO1 a rozsvícením 
LED na pozici 1. K funkční klávese F2 jsou přiřazeny opačné příkazy. Ochrana_1 zhasne LED, 

deaktivuje BO1 a vyšle zprávu GOOSE. Ochrana_2 na tuto zprávu reaguje deaktivací BO1 a 
zhasnutím LED. 

Pro měření se bude používat PC a tester OMICRON CMC 256+. V počítači se spustí 
program Test Universe. Tento program slouží pro nastavení měření pomocí testeru. Obsahuje 

několik aplikací pro různá měření a testování. Pro měření časové odezvy je nejvhodnější aplikace 

EnerLyzer. V základním menu je v části zkušební nástroje. Po spuštění je důležité si nastavit, 
jaké vstupy se budou používat a jaké hodnoty budou snímat. Pro nastavení, které vstupy budou 

použity se dostaneme přes tlačítko  HW konfigurace, zde v záložce Binární / Analogové 

vstupy vybereme měřící vstupy. Pomocí ikony   konfigurace vstupů se dostaneme k bližší 
konfiguraci vstupu. Po stisku se objeví okno s jednotlivými vstupy. Po dvojkliku na vybraný 
vstup můžeme změnit jeho nastavení. Nastavení provedeme podle obrázku níže. 

 

 

Obr. A-2: Nastavení binárních vstupů 
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Po nastavení typu vstupních signálů je nutné vybrat vlastnosti záznamu. Prvním nastavením 
je trigrovací podmínka. Je možné si vybrat ze třech variant: okamžitý záznam po spuštění, 
záznam po dosažení určité hodnoty kvality elektrické energie nebo základ z vybraného kanálu. U 
poslední položky lze nastavit, zda bude reagovat na nástupnou nebo sestupnou hranu signálu.  

Druhé nastavení jsou parametry sběru dat vzorkovací frekvence, délka záznamu a délka 
záznamu před trigrovací podmínkou.  

Posledním nastavením je možnost ukládání zaznamenaných dat, zda se má vytvářet vždy 
nový soubor nebo přepisovat existující. Dále se definuje možnost uložení záznamů: uložit první, 
uložit na požádání nebo automatické ukládání vždy, pokud nastane trigrovací podmínka. 

Měření začíná spuštěním tlačítka start. Nyní je očekávána trigrovací podmínka, která je 
vytvořena aktivaci BO1. Po splnění trigrovací podmínky je spuštěn záznam dat. Zaznamenaná 
data se uloží do souboru s příponou *.cfg, tento soubor lze otevřít v programu TransView. 

V TransView můžeme zobrazit zaznamenaná data. Ze zaznamenaného průběhu se pomocí 
kurzorů odečte čas zpoždění mezi aktivací binárních výstupů.  

Postup měření: 

1. Kontrola zapojení úlohy, po spuštění PC spustit program DIGSI 4 a Test Universe. 

2. V programu DIGSI 4 zkontrolovat konfiguraci a seznámit se s nastavením. 
3. Spustit v Test Universe program EnerLyzer a nakonfigurovat měřící vstupy. Po 

konfiguraci vstupů nastavit vlastnosti záznamu dat (celková doba záznamu 20 ms, doba 

před spuštěním 5 ms). 

4. Po spuštění měření, stisknout na ochraně_1 funkční klávesu F1. Po stisku proběhne 
záznam dat. Po uložení je zapotřebí rozepnout binární výstupy k tomu slouží funkční 
klávesa F2. Měření se opakuje alespoň desetkrát. 

5. Po uložení si jednotlivé záznamy otevřeme v TransView a zjistíme čas zpoždění. Pomocí 
zjištěných časů vypočítejte průměrný čas zpoždění. 

 


